
(ഹാജര് : ഡോ.നരസിംഹഗാരി ടി.എല് റെഡ്ഡി ,ഐ.എ.എസ് ) 

വിഷയം : നിപ്പ വൈറസ് വ്യാപനം - നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് 
സംബന്ധിച്ച് . 

സൂചന : 1) ബഹു.ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് 05/9/2021 ന് നടന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാനം 
2) ഈ ഓഫീസിലെ 5/3/2021 ലെ ഇതേ നമ്പര് നടപടിക്രമം 

ORDER NO: DCKKD/7428/202F4 Date: 06-09-2021 

കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് ചാത്തമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് നിപ്പ വൈറസ് രോഗം ബാധിച്ച് 
ഒരാള് മരണപ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . നിപ്പ വൈറസ് ബാധക്കെതിരായ മുന്കരുതലുകളെ 
കുറിച്ചും രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള പ്രതിരോധനടപടികളെകറിച്ചം സംസ്ഥാന 
ആരോഗ്യകുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ നിപ്പ മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാന് പ്രകാരം മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് നല് 
കിയിട്ടുണ്ട് . ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ബഹു .ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് 5/9/2021 ന് 
ചേര്ന്ന യോഗത്തില് രോഗബാധ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്തും സമീപപ്രദേശത്തും നിയന്ത്രണങ്ങള് 
ഏര്പ്പെടുത്തി സൂചന 2 പ്രകാരം ഉത്തരവായിരുന്നതാണ് . എന്നാല് നിയന്ത്രണങ്ങള് സംബന്ധിച്ചും 
അവ ഏര്പ്പെടുത്തേണ്ട പ്രദേശങ്ങള് സംബന്ധിച്ചും കൂടുതല് വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതാണെന്ന് 
കാണുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില് 2020 ലെ കേരള എപ്പിഡമിക് ഡിസീസ് ഓര്ഡിനന്സ് സെക്ഷന് 
4 പ്രകാരം പകര്ച്ചവ്യാധി പടരുന്നത് തടയാനായി ജില്ലാദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയര്മാന് & 
ജില്ലാകളക്ടര് കൂടിയായ ഡോ.നരസിംഹുഗാരി ടി.എല് റെഡ്ഡി ഐ.എ.എസ് എന്ന ഞാന് 2005 ലെ 
ദുരന്തനിവാരണനിയമം സെക്ഷന് 26,30 34 പ്രകാരം താഴെപറയുന്ന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു . 

ഉത്തരവ് 
൦ നിപ്പ വൈറസ് ബാധ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു ചാത്തമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുഴുവനായും ,നിപ്പ 

വൈറസ് ബാധ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്ത പ്രദേശത്തിന്റെ 3 കിലോമീറ്റര് ചുറ്റളവിലുള്ള താഴെപറയുന്ന 

പ്രദേശങ്ങളും കണ്ടെയിന്മെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന . 

എ മുക്കം മുന്സിപ്പാലിറ്റി 18,19,20,2122 വാര്ഡുകള് മുഴുവന് 

൭: മാവൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 90, വാര്ഡുകള് മുഴുവന് 

൭: കൊടിയത്തൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 1,2,3,1,12,13,14,15,,൫ വാര്ഡ് മുഴുവന് , 

വാര്ഡ് 9 ലെ പരപ്പില് ഭാഗം മാത്രം 

വാര്ഡ് 10 ലെ പഴംപറമ്പ് - പൊറ്റമ്മല് ഭാഗം 

ല് കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്ഡ് 14 മുഴുവന് , 

വാര്ഡ് 13 ലെ അരീക്കോട് മുക്കം സ്റ്റേറ്റ് 

ഹൈവേയുടെ ഇടത് ഭാഗം 

൦ നിയന്ത്രണങ്ങളില് ഏറ്റവും പ്രധാനം കണ്ടെയിന്മെന്റ് സോണായ മേല് പ്രദേശങ്ങളില്നിന്ന് 
അകുത്തേക്കോ പുറത്തേക്കോ യാത്ര ചെയ്യാന് അനുവദിക്കുകയില്ല (Strict perimeter control) 

° പ്രസ്തൃതവാര്ഡുകളില് കര്ശനമായ ബാരികേഡിംഗ് നടത്തേണ്ടതാണ് . ഇക്കാര്യം പോലിസും 

ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാരും ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് . 

4 



ഭക്ഷ്യവസ്തൃക്കളും മരുന്നുകളും ഉള്പ്പെടെയുള്ള അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില്പ്പന കേന്ദ്രങ്ങള് 

മാത്രമെ അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള. പ്രവര്ത്തന സമയം രാവിലെ 07 മണി മുതല് ഉച്ചക്ക് 02 മണി 

വരെ മാത്രം. മരുന്ന് ഷോപ്പുകള്ക്കും മറ്റു ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്ക്കും സമയപരിധിയില്ല... 

സര്ക്കാര്- അര്ദ്ധസര്ക്കാര് -പൊതുമ്മഖല -ബ്വാങ്കകള് എന്നിവ ഉള്പ്പെടെ മറ്റൊരു 

സ്ഥാപനയ്യം ഇനിയെരുത്തരവൃണ്ടാവന്നത് വരെ താന് പ്രവര്ത്തിക്കാന് പാട്ടള്ളതല്ല 
oy stn 

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനവും, വില്ലേജ് ഓഫീസുകളും/ മിനിമം ജീവനക്കാരെ ഉപയോഗിച്ച് 

പ്രവര്ത്തിച്നിക്കാവ്ൃന്നതാണ് . 

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും , വിജ്കേജുകളിദ്യം പൊതുജനങ്ങള് എത്തുന്നത് 

തടയേണ്ടതും പരമാവധി ഒണ്ലൈന് സേവനങ്ങള് പ്രോത്സാഹിക്ചിക്കേണ്ടതുമാണ് . 

മേല്പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാര്ഡുകളിലെ പൊതുപ്രവേശന റോഡുകളിലൂടെയുള്ള 

വാഹനഗതാഗതം നിരോധിക്കേണ്ടതാണ് .നാഷണല് രഹവേ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ വഴി 

യാത്രചെയ്തന്നവരും ഈ വഴിയുള്ള ബസുകളും മേല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാര്വ്യകളില് ഭരിടത്തും 

വാഹനം നിര്ത്താന് പാട്ടള്ളതല്ല.. ഇതുസംബന്ധിച്ച നിര്ദ്ദേശങ്ങള് റീജിണല് ടാന്സ്യോരീട്ട് 

ഓഫീസറും , ജില്കാ ടാന്സ്കോര്ട്ട് ഓഫീസറും നല്കേണ്ടതാണ് . 

Ne 
a 

ചെയര്മാന് ജില്ലാദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി& 

ജില്ലാകളക്ടര്... 

പകര്പ്പ് : 

1 

ജത 
5 

ജില്ലാപോലീസ് മേധാവി,കോഴിക്കോട് സിറ്റി,കോഴിക്കോട് . 

ജില്ലാപോലീസ് മേധാവി,കോഴിക്കോട് റൂറല് ,കോഴിക്കോട് . te 

ജില്ലാമെഡിക്കല് ഓഫീസര് (ആരോഗ്യം) കോഴിക്കോട് . 

സെക്രട്ടറി ചാത്തമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

സെക്രട്ടറി ,കൊടിയത്തൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

സെക്രട്ടറി ,മാവൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

സെക്രട്ടറി ,മുക്കം മുന്സിപ്പാലിറ്റി, 
തഹസില്ദാര് ,കോഴിക്കോട് ,. 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര് പഞ്ചായത്ത് കോഴിക്കോട് 

ജില്ലാഇന്ഫര്മേഷന് ഓഫീസര് ,കോഴിക്കോട് . 

ക 


